
   

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU 

ITY z.s. 

 

2019 

  



 

 2 

 
Na následujících stránkách bychom Vás chtěli seznámit s naší činností v roce 2019. Je to také naše 

poděkování našim kolegům, mnoha dobrovolníkům, finančním dárcům a pracovníkům státní 

správy a samosprávy, díky kterým jsme mohli prožít tak úžasný rok. 

Všem Vám děkujeme! 
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O nás 

Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou 

autistického spektra a osob s kombinovaným handicapem (ve věku od 6 do 26 let). 

Cíle ITY z.s. 

Své zkušenosti chceme zúročit v podpoře rodičů a osob pečujících o děti nebo osoby: 

▪ s poruchou autistického spektra 

▪ s kombinovaným handicapem 

▪ děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy 

Další činnost spolku je zaměřena na: 

▪ řešení situací spojených s problémovým chováním v rámci integrace dětí a osob se 

znevýhodněním 

▪ prevenci společensky nežádoucích jevů dětí a mládeže 

Co náš spolek nabízí? 

▪ odlehčovací služby – zajišťování osobní asistence a hlídání dětí v Respitním centru a 

nabídku vícedenního respitního hlídání 

▪ konzultace v oblasti vzdělávání a chování osob s autismem 

▪ vzdělávací aktivity pro rodiče i pedagogické pracovníky 

 

  

 

 

 

Spolek ITY z.s. od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje 

registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Druh služby: 

odlehčovací služby, identifikátor: 5948525. 

 

Občanský průkaz ITY z.s. 

adresa sídla: Starý Jičín 34, 742 31  

e-mail: ity@centrum.cz 

web: www.ity-os.cz 

Facebook www.facebook.com/ityzs/ 

IČO: 01821351 

číslo účtu: 2700447814/2010 (FIO banka) 

datum vzniku: 21. června 2013 

právní forma: 
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, Krajský 
soud v Ostravě, s.z. L 11037 
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Z naší činnosti 

◼ Odlehčovací (respitní) služby 

Cílem sociální služby je rodičům a osobám pečujícím o osoby s handicapem poskytnout čas potřebný 

k relaxaci a psychohygieně a prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Poskytujeme soc. služby ve 

formě ambulantní a terénní. 

U dětí s handicapem má soc. služba za cíl snížení sociálních a zdravotních rizik a sociálního 

vyčlenění. Naší snahou je také rozvíjení schopností v oblasti komunikace, seberealizace a zachování 

či zlepšení soběstačnosti uživatelů sociální služby. 

 

◼ Respitní víkendové hlídání 

▪ 18. – 20. leden (VANAIVAN Kopřivnice) 

Úspěšně jsme započali další rok společných víkendů. V pátek napadl 

sníh, což bylo prima, protože jsme si s ním mohli hrát. Kreslili jsme 

do sněhu obrázky, sledovali stopy a prozkoumali „ledovou sochu“ na louce :) Také jsme si společně 

zahráli a zpívali u krbu, dívali se na pohádky, tancovali, pohráli si s hračkami..., prostě víkend uběhl 

rychle, ale užili jsme si ho. 

▪ 15. – 17. únor (VANAIVAN Kopřivnice) 

V téměř jarním počasí jsme nemohli jinak, než jít na 

procházku na louku a k lesu. Prozkoumali jsme posed, 

poslouchali zpívání ptáků a užívali si sluníčka. Odpoledne 

jsme byli všichni vzájemně překvapeni super nápaditými 

kostýmy, ve kterých jsme si zatancovali a vyřádili se, jak to 

má být na správném maškarním bále. Hlavně jsme však měli 

radost z hezké atmosféry našeho dalšího společného víkendu. 

▪ 22. – 24. březen (Respitní centrum, Starý Jičín)  

První víkend v novém Respitním centru splnil naše 

očekávání. Dobře jsme se měli. Vše bylo nové a 

vybízelo k prozkoumání a prozkoušení: hračky, herna, 

houpačky, hudební nástroje a ateliér, možnost 

sledovat pohádky, poslouchat hudbu, posedět si na 

terase a těšit se ze sluníčka. Navíc venku bylo 

nádherné jarní počasí, mohli jsme se projít a hrát si 

v lese.  
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▪ 22. – 24. duben (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Pěší výlet na Starojický hrad, hudební hrátky v ateliéru, 

party a oslava narozenin s krásným tanečním vystoupením 

Jakuba a Markéty, diskotéka a soutěže s balonky, hry a 

zábava podle toho, co se komu líbilo a z čeho měl radost. 

Tak to byl náš dubnový respitní víkend. 

 

▪ 17. – 19. květen (Respitní centrum, Starý Jičín) 

V tomto májovém víkendu s velmi proměnlivým 

počasím jsme ve Starém Jičíně přivítali velmi 

vzácnou návštěvu. Přijela se za námi podívat 

Vanina, naše kamarádka z Argentiny. Velmi se ji 

v našem Respitním centru líbilo. Šli jsme společně 

na procházku, hráli si a také jsme dostali 

překvapení na pobyt v červenci, za které moc 

děkujeme :) Vyzkoušeli jsme náš nový altán 

s houpačkou (moc hezký a pořízený díky daru firmy 

Tesco) a také jsme si byli v kostele poslechnout varhany 

▪  14. – 16. červen (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Bylo předprázdninově a my jsme si stihli hrát, tancovat, užívat si 

letního počasí na zahradě :) Procházkou lesem jsme pak došli na 

návštěvu druhé zahrádky a taky jsme byli v divadle na pohádkový 

příběh podle pověsti o Starojickém hradu v podání dětí ze ZŠ Starý 

Jičín – byli jsme nadšeni a děkujeme pořadatelům, zvláště pak 

autorce scénáře za skvělý zážitek 

▪ 9. – 11. září (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Léto je pryč, podzim tady. Bylo nás málo, kvůli podzimním 

bacilům, ale nevadí. I přesto jsme měli sluníčkový víkend. Podzim 

v lese je krásný, proto jsme vyrazili k Oční studánce a zvládli jsme 

i lekci rybaření. Při podvečerní procházce „kolem kopce“ jsme 

natrhali bylinky na čaj, kterým jsme si zpříjemnili večerní 

promítání filmu. 
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▪ 7. – 9. říjen (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Tento víkend jsme se podívali na výlov rybníku a přivezli 

jsme si tři rybky, zvládli jsme pěší túru k Oční studánce a 

zařádili si na dětském hřišti – byli jsme venku co nejvíce, 

protože bylo nádherné podzimní počasí. Prostě parádní 

babí léto. 

 

 

▪ 15. – 17. listopad (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Slunce, vzduch, svoboda, vítr, příroda, hudba, přátelství, 

malování, tanec, podzim, déšť, rajská, pár kilometrů v nohách, 

kostelní zvon v 6 ráno a hlavně – úplná pohoda! To byla naše 

listopadová víkendovka. 

▪ 13. – 15. prosinec (Respitní centrum, Starý Jičín) 

Víkendovka v duchu Vánoc nesla se už od pátku, 

přes sobotu, přes neděli všichni jsme se dobře měli, 

všem, společně přejeme si, ať vydrží to nejen do svátků. 

Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady … 

 

◼ Respitní týdenní hlídání 

▪ 15. – 19.  červenec (Komunitní centrum Klášter, Blahutovice – Jeseník nad Odrou) 

Prázdniny mají být o setkávání s kamarády, odpočinku, výletech, posezení u ohně nebo grilování, 

pobytu v přírodě, koupání a pohodě. Takže náš prázdninový týden byl „značka Ideál“. Děkujeme 

spolku Bayerův odkaz za vstřícnost a 

možnost ubytování. 
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▪ 12. - 16. srpen (Objekt bývalé mateřské 

školy, Dobešov u Oder) 

V Dobešově se všichni cítíme jako doma. Je tam 

klid, pohoda a máme tam už známé a 

kamarády. Děkujeme za možnost podívat se a 

mít vlastní koncert v místním kostele, svézt se 

na bryčce (a že to byla jízda) nebo tvořit z 

keramické hlíny. Počasí nám dopřálo túru k 

větrným „vrtulím“, hry na místním hřišti, procházky hezkou přírodou, opékání buřtů a soutěže na 

zahradě 

Statistika nuda je … 

Zde naleznete naší sociální službu ve statistických údajích. Pro nás je za každým z čísel příběh 

rodiny s handicapovaným dítětem, kterým se snažíme pomoc. 

 

▪ Celkový podíl klientů s poruchou autistického spektra (PAS) je 73 %. Jedná se o klienty se 

střední a vyšší mírou podpory. 

▪ U klientů s kombinovaným handicapem (ne s PAS) se jedná ve čtyřech případech o kombinaci 

těžké mentální retardace s jiným handicapem vyžadující vyšší míru podpory. 

▪ V 16 (!) případech jsme bohužel soc. službu nemohli poskytnout. Jednalo se o imobilního 

klienta, kterým prozatím služby neposkytujeme, klienty odmítnuté z kapacitních důvodů (v 10 

případech se jednalo o klienty mimo ORP Nový Jičín) a klienty, kteří požadovali formu služby, 

kterou neposkytujeme. 
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PAS a střední
mentální retardace

PAS a těžká mentální
retardace

PAS kombinovaný s
jiným handicapem

kombinovaný hand.
(mentální, tělesný aj.)

jiný handicap
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dle handicapu

 
celkový 
počet 

klientů 

počet poskytnutých hodin celkem 
poskytnutých 

hodin  
v Respitním centru 

(ambulantní a respitní víkendové hlídání) 
mimo Respitní centrum 

(respitní vícedenní hlídání) 

2019 30 850 3  3 575 7425 
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◼ Slavnostní otevření Respitního centra s ambulantní odlehčovací službou 

Podařilo se nám to! Po dlouhých dvou letech jsme se dostali k vyvrcholení našeho projektu. 

Vybudování Respitního centra s ambulantní odlehčovací službou. Ve středu 6. března 2019 jsme (po 

nezbytných proslovech a přípitku) slavnostně 

přestřihli pásku a tím naše centrum oficiálně 

otevřeli veřejnosti. 

Pozvaní hosté byli úžasní a vytvořili skvělou 

atmosféru. Mezi nimi bychom si dovolili 

jmenovat pana náměstka hejtmana Jiřího 

Navrátila, pana Stanislava Kopeckého, starostu 

Nového Jičína, i pana Rudolfa Hrnčíře, starostu 

Starého Jičína, a v neposlední řadě i vedoucí 

Odboru sociálních věcí města Nový Jičín, paní 

Danielu Susíkovou. Ale velké poděkování patří všem, díky kterým se Respitní centrum stalo 

skutečností. 

Projekt byl připraven v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Zvýšení 

kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi ve výzvě – Kolová výzva č. 30 

Projekt č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002259 

Zvýšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím vybudování Respitního centra 

byl spolufinancován Evropskou unií. 

 

 

Hlavním cílem ambulantní odlehčovací služby poskytované v Respitním centru je řešit situaci rodičů 

a osob pečujících o děti s handicapem – převážně s poruchou autistického spektra. Dlouhodobě 

narůstá poptávka o sociální služby ve formě 

ambulantní. Jako hlavní důvod je uváděna 

potřeba rodin odpočinout si ve svém 

soukromí, věnovat se zdravým sourozencům 

klientů, postarat se o běžný chod a údržbu 

domácnosti, což je při péči o děti s těžkým 

handicapem velice náročné, často nemožné. 
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◼ Letní pobyt pro děti bez handicapu 

Naše letní pobyty probíhají dle pravidel LARPu. LARP je jakousi hrou podobnou herectví, kdy každý 

účastník (hráč) představuje určitou roli či postavu v zadaném tématu nebo příběhu. Úkolem každého 

hráče je držet se linie odehrávající se hry a improvizovat při reakcích na akce ostatních. LARP by se 

dal také nazvat jakýmsi improvizovaným herectvím či divadelní hrou. 

Letní týdenní pobyt pro děti a mládež bez handicapu od 10 do 17 let zajistili členové skupiny 

příznivců LARPu a dřeváren Post Mortem. 

▪ Nový obzor (táborová základna Centra Synodos Bystřička, 30.6. – 7. 7.) 

Letošní zážitkový pobyt probíhal v duchu pirátů, lodních bitev a honbě za pokladem opět ve 

spolupráci s LARPovou skupinou Post Mortem. Děti se letos ocitly mezi členy pirátských posádek 

usilujících o vládu nad všemi moři. Při honbě za pokladem zažily urputné námořní bitvy a potýkaly 

se s vojáky východoindické společnosti. Přes veškeré útrapy a lité bitvy bylo vítězství pirátů oslaveno 

náležitou hostinou. 

Děkujeme všem za hezký první prázdninový týden! 
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Co jsme ještě zažili? 

▪ Charitativní snídaně 

Ač působíme především v oblasti Nového Jičína, 

nezapomínají na nás ani v Kopřivnici. Jazyková agentura 

Poznání, tedy především její jednatelka paní Plevová, 

uspořádala dne 14. září herní odpoledne pro děti. V rámci 

celé akce probíhala sbírka ve prospěch našeho Respitního 

centra. Podpořit nás přišla Elza s Olafem, Mimoň a nakonec 

také Sněhurka. Ale samozřejmě i mnoho dětí, které se 

statečně "popraly" s každým soutěžním úkolem, nebály se 

vyzkoušet skákací hrad a odcházely ozdobené malůvkou na 

obličeji. Jejich rodiče se zas nebáli vhodit do zapečetěných 

pokladniček pár korunek, z kterých následně vyšel pěkný finanční dar pro ITY z.s. 

▪ Den sociálních služeb 2019 
Ve středu 11. září proběhl na Masarykově náměstí v Novém Jičíně 

10. ročník Dne sociálních služeb. Tentokráte s podtitulem "Prožitek s 

příběhem“.  Pro návštěvníky zde byla také připravena soutěž. Každý 

účastník dostal příběh, ve kterém se ukrýval "sociální problém". 

Následně měl najít vhodnou organizaci, která by mu tento problém 

mohla pomoci vyřešit. 

Náš spolek mimo jiné opět umožnil prožít pocity dítěte s poruchou 

autistického spektra. Jsme rádi, že si k nám přišlo tento zážitek zkusit nejen mnoho návštěvníků, ale 

také zastupitelé a členové rady města. 

▪ Rekonstrukce zahrady Respitního centra 
Rekonstrukci jsme mohli realizovat díky individuální dotaci Moravskoslezského kraje, hlavní díky 

patří panu náměstkovi Jiřímu Navrátilovi, MBA. a odboru sociálních věcí pod vedením pana 

Mgr. Daniela Rychlíka. Projektovou dokumentaci rekonstrukce zahrady (stejně jako u Respitního 

centra) zpracoval pan Bohumil Kouba. A tady 

je představa jednoho z našich klientů, jak 

bude zahrada na jaře vypadat: 
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Náš tým 

předseda spolku 

Mgr. Pavla Polášková Nari 
 

místopředseda spolku 

Mgr. Bohumír Večerek 

 

koordinátoři sociální služby 

Mgr. Iva Králová 

Mgr. Iva Obadalová 

 

 

sociální pracovník 

Mgr. Ivana Šrubařová 
 

účetní spolku 

Růžena Marková 
 

pracovníci v sociálních službách 

David Šrubař 

Alena Frydrychová 

Ing. et Bc. Anna Kalíšková 

Michal Kopecký 

Adam Král 

Bc. Petr Krečmer 

Bc. Emilie Rylková 

Bc. Petr Páleníček 

Iva Kudělková 

Bc. Krystýna Červová 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za 

2391 dobrovolnických hodin 
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Hospodaření spolku ITY z.s. 

 Výnosy v Kč 

 příjmy od uživatelů registrované sociální služby 431 250,00 

 finanční dary (právnické a fyzické osoby), nadační fondy a ostatní dotace 425 321,19 

 dotace Moravskoslezského kraje na podporu soc. služeb z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu 

284 000,00 

 dotace města Nový Jičín na podporu soc. služeb dle zákona o soc. službách 210 000,00 

 příjmy od klientů bez handicapu 79 800,00 

 výnosy celkem 1 430 371,00 

 

 

Výdaje v Kč 

materiálové náklady 333 515,81    

spotřebované nákupy a provozní materiál 86 730,80    

energie 66 414,85    

drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40tis. 112 976,70    

nákup potravin – respitní vícedenní hlídání 39 135,46    

spotřebované nákupy a provozní materiál – pobyt pro děti bez handicapu 28 258    

osobní náklady 1 032 390,00    

osobní náklady – sociální služby 1 032 390,00    

služby 122 923,14    

opravy a udržování 6 180,00    

cestovní náhrady 7 234,00    

školení a kurzy 6 800,00    

ubytování – respitní vícedenní hlídání 16 500,00    

poštovné, IT služby, ekonomické služby 42 020,02    

ostatní služby 14 465,12    

ubytování – pobyt pro děti bez handicapu 29 724,00    

daně a správní poplatky 3 305,00    

správní poplatky 3 305,00    

ostatní 72 208,02    

povinné ručení a pojištění soc. služby 19 457,00    

jiné ostatní náklady 52 751,02    

odpisy dlouhodobého majetku 7 062,00    

odpisy 7 062,00    

Výdaje spolku celkem 1 571 403,97    
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V roce 2019 nás podpořili 

 

 

 

 

 

▪ MUDr. Stanislava Černá 

▪ paní Růžena Marková  

▪ Ing. Eva Ondrejková  

▪ RNDr. Martin Radina 

 

 

 

▪ RNDr. Martin Radina 

▪ paní Lenka Šablaturová  

▪ paní Michaela Hradcová 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2019 


